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Agenda
We gaan weer fietsen op het schoolplein! Vandaag wordt de
fietscontainer van het project Veilig leren fietsen gebracht en ’s
middags starten we direct met de lessen op het plein. U heeft het
rooster via Mijn SchoolInfo ontvangen. Als u kunt komen helpen,
zijn we daar hartstikke blij mee!
De leerlingen van de groepen 7 en 8 zijn afgelopen week gestart
met de verkoop van Kinderpostzegels. De SoVa lessen die groep 8
op dit moment krijgt worden gefinancierd vanuit de opbrengsten
van de Kinderpostzegels van vorig jaar.
Het project Vriendschap is vorige week gestart en valt nu samen
met de Kinderboekenweek die deze week start. Het thema van
de Kinderboekenweek is ‘Vriendschap – Kom erbij’ en past prima
bij het project. Staat donderdag 11 oktober al in uw agenda? Dan
sluiten we de Kinderboekenweek én het project af tijdens
Podiumkunsten tussen 13.30 en 15.00 uur!
Nieuwe leerkrachten groep 8
De nieuwe (inval)leerkrachten van groep 8 zijn afgelopen donderdag
alweer voor het laatst geweest. Hun contract werd vanuit het
uitzendbureau niet verlengd. Dat betekent dat juf Karen op donderdag
in groep 8 is. Als zij afspraken buiten de deur heeft, zal juf Annemarie de
groep overnemen. Juf Tamara is dan in groep 6.

Koffie ochtend ‘Lezen’

Maandag 01-10-2018
* Fietscontainer wordt gebracht. Rooster
gymlessen wordt aangepast: er wordt
gefietst t/m vrijdag 12 oktober
* Naschoolse cursus honkbal
15.00 – 15.45 uur groep 5 en 6
15.45 – 16.30 uur groep 7 en 8
* 13.00 – 15.30 uur Interne zorgcommissie
* 15.30 – 17.00 uur - MR vergadering
Dinsdag 02-10-2018
* 13.00 uur - Overleg overblijf
Woensdag 03-10-2018
* Groep 8 Sova KasEld; 09.30 en 10.45 uur
* Bezoek schrijver aan verschillende
groepen
Donderdag 04-10-2018
* 08.30 uur - Koffie ochtend: het belang
van lezen
Vrijdag 05-10-2018
* Bijzondere fietsochtend met de
wethouder op de Dag van de
Leerkracht!
11.45 uur: wethouder van Asten spreekt
héél de school toe en heeft een
verrrassing: u bent van harte welkom!
Maandag 08-10-2018
* Complimentendag
* Naschoolse cursus honkbal
15.00 – 15.45 uur groep 5 en 6
15.45 – 16.30 uur groep 7 en 8

Het is zelfs mogelijk om na
afloop van de koffie ochtend
boeken te kopen.
Meester Michel heeft een
aantal boeken bij zich en
bestellen van boeken kan ook
altijd!
Betalen van de boeken kan
alleen door te pinnen!

Dinsdag 09-10-2018
* Groep 8 (08.45 uur) en groep 7 (10.00
uur) Fotomuseum; groep 7 is later terug
op school! Alle kinderen van groep 7
blijven (gratis) over!
Woensdag 10-10-2018
* Groep 8 Sova KasEld; 09.30 en 10.45 uur
Donderdag 11-10-2018
* Podiumkunsten: alle groepen treden
voor u op! Start: 13.30 uur
Vrijdag 12-10-2018
* Open les zwemmen!
Maandag 15-10-2018
* Leerlingenraad; 12.00 – 12.45 uur
* Naschoolse cursus honkbal

Haagse Fietsweek – Den Haag fietst!
Samen fietsen wij 5 miljoen kilometer per week en dat worden er steeds meer. Daar zijn
wij trots op! Daarom organiseert de gemeente Den Haag in samenwerking met andere
partijen de tweede editie van de Fietsweek Den Haag met dit jaar als thema ‘Fiets
Veilig’! Op de site: https://www.fietsweekdenhaag.nl/ vindt u het complete
programma. Een deel van het programma vindt bij ons op school plaats.
Samen met Breed Actief voert de gemeente Den Haag al enkele jaren het programma
‘Veilig leren Fietsen’ uit, een verkeerseducatief programma waarvan het verkeersparcours een onderdeel
is. Namens de gemeente heeft Breed Actief op maar liefst 50 schoolpleinen een verkeersparcours
aangebracht. Met dit parcours kunnen kinderen ook de praktijk oefenen. Het parcours heeft zebrapaden,
haaientanden, een rotonde en bordjes die bij de verschillende verkeerssituaties horen. Buiten de
verkeerslessen kunnen de kinderen spelenderwijs ook met het verkeer bezig zijn doordat het parcours
permanent aanwezig is.
Een ander onderdeel van Veilig Leren Fietsen is de module “Fietsvaardigheid”
waarbij kinderen met allerlei soorten fietsjes, stepjes, wakeboards e.d. kunnen
oefenen waardoor ze hun motorische vaardigheden goed kunnen ontwikkelen.
Wethouder van Asten komt samen met onze kinderen zijn ‘Fietsvaardigheid’ testen.
Hij fietst van 11.00 tot 11.45 uur met groep 7. Om 11.45 uur heeft hij een verrassing
voor de school….. U bent van harte welkom om aanwezig te zijn bij deze
verrassing!

Open les zwemmen
Vrijdag 12 oktober mag u in het zwembad komen kijken naar de
verrichtingen van uw kind. Er is een open les. De kinderen zwemmen
van 11.15 – 12.00 uur in zwembad de Waterthor. U kunt helaas niet
met de bus mee. U moet op eigen gelegenheid naar het zwembad
komen.
Overzicht schoolkosten:
Schoolreis - groep 1/2 t/m 4 en 6 t/m 8 - € 25,00 per kind
Het Bewaarde land - groep 5 - € 25,00 (3 dagen i.p.v. schoolreis)
Werkweek groep 8 - kosten afhankelijk van de duur en de locatie van het kamp
Vervoer zwemmen - € 22,50 (€11,25 vanaf 2e kind)
Overblijf - € 1,50 per keer achteraf te betalen via een factuur (automatische
incasso) via www.overblijvenmetedith.nl. De kosten voor de overblijf gaan via het digitale programma
'Overblijven met Edith’.
Alle kosten (behalve voor de overblijf) kunnen overgemaakt worden op onze bankrekening:
NL81 INGB 00 07 23 40 83 t.n.v. DHS Houtwijk. U kunt uiteraard ook cash betalen bij de leerkracht of bij de
directie.
Herfstvakantietip!
Kent u Kidsproof Den Haag al? Op deze website vindt u een handige Uitagenda met veel tips voor leuke
kinder- en gezinsactiviteiten in de herfstvakantie, originele ideeën voor kinderfeestjes en meer. Extra fijn: u
vindt hier ook tips voor gratis en low budget activiteiten!
Squla
Stichting Leergeld Den Haag en Squla werken samen om alle
Haagse kinderen gelijke kansen te geven op goede
schoolresultaten. Heeft uw kind een Ooievaarspas en zit hij/zij in
groep 4, 5 of 6? Dan kunt u als ouder via deze link een gratis
Squla-lidmaatschap afsluiten voor thuis!

